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P-Line

P-Line ablakok kitűnnek kiváló műszaki tulajdonságaikkal. Pontosan az Ön

igényei szerint előállított, számos kialakítási lehetőséget kínál, például színes és

faerezetes dekorfóliák széles választékát. Ezenfelül rendkívül egyszerű a 

fenntartása valamint vonzó az ár-érték arány. Az új P-Line ablakrendszer a 

többkamrás felépítése miatt még jobb hőszigetelést biztosít.

Kiemelkedő előnyei:

�� Kellemes hangulat a lakásban: Speciális kamrák 
garantalják a legmagasabb termikus hőszigetelést.

�� Hosszútávú élettartam: Az időjárási viszonyokkal 
szemben nagy ellenállással rendelkező műanyagnak, 
valamint magas minőségű vasalatoknak köszönhetően, 
hosszú éveken át élvezheti az ablakok által nyújtott 
előnyöket.

�� Nem igénylik karbantartást és könnyen 
kezelhetőek: Sima felületeket nagyon könnyű tisztítani, 
karbantartást nem igényel..

�� Emelt szintű biztonság: Már az alapfelszerelés 
keretében. Opciónális RC2 osztályba.

Hőszigetelés magas foka.
PVC ablakok P-Line rendszerben

A legújabb hegesztési technológia:  

P®Perfect
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P-Line EleganceP-line Classic
Klasszikus egyenes profil Elegánsan íves profil

Innovatív hármas szigetelési 
rendszer belső tömítővel és 80 mm- 
es profil beépíthetőséggel megfelel 
az építészeti követelményeknek
és szinte határtalan felhasznalási 
és személyreszabási lehetőséget 
bíztosít.

PVC P-Line nyílászáró rendszer (mélysége: 80 mm)

Kivitelezési lehetőségek

Német Hightec profilok

P-Line Renovo
Klasszikus egyenes profil
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P-Line

Korszerű kamrák felépítése. 
A legmodernebb technika segítségével létrehozott 
profilok a legjobb hőszigetelést, a profil legjobb 
stabilitást valamint jó teherbírást még a nagyobb 
üvegfelület esetén is biztosítják..

Ellenálló szigetelés 
Három körkörös tömítőgumi, hosszúélettartalmú 
rugalmas anyagból készült, melyek biztosítják az 
ablakok kíváló minőségét az idő elteltével is valamint 
biztos védelmet nyújtanak a huzatok és nedvesség 
ellen.

Tökéletes védelem a zaj ellen 
A beépíthető mélysége 80 mm standard felszere- 
lésben és a középtömítés a legjobb zajvédő üveggel 
garanálja a legjobb hangszigetelést.

Több fény 
A keret és szárny alacsony kialakítása garantálja a 
nagy mennyiségű fény beáradását a helységekbe.

Széles körű kiegészítő profilok 
a különleges kiegészitők garantálják a széles körű 
szerelési lehetőséget. Egyaránt építkezésnél, mint 
lakásfelujításnál.

Meggyőző Ertékek

1
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P-Line

Hőszigetelés 1) Uf 0.94 W/m²K2)

Uw 0.72 W/m2K

Hangszigetelés 3) Rw érték 45dB

Széllel szembeni ellenállás C5/B5 osztály az EN 12210 norma szerint

Vízhatlaság 9A osztály az EN 12208 norma szerint

Levegőáteresztés 4 osztályba, az EN 12207 norma szerint

Biztonság Alapbiztonság, RC 1 N, RC 2 N, RC 2

1) egyszárnyas ablak (1.23 x 1.48 m)
2) a kiválasztott szárny és keret csatlakozásától függ
3) EN 14351/1 norma szerint
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Encore
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Encore

Új Encore innovatív rendszer a belső thermó tömítésekkel tökéletes hőszigetelő 

tulajdonságokkal rendelkezik, egyetlen a maga katégóriájában. Emiatt az

Encore rendszert főleg az energiatakarékos épületekbe ajánljuk. A kialakításának 

köszönhetően kíválóan alkalmazható egyaránt építkezésnél, mint felújításnál. Sok 

műszaki előnye, amelyeket elősegíti a jó ár-minőség arány.

Kiemelkedő előnyei:

�� Kellemes hangulat a lakásban: speciális termikus 
betétekkel ellátott kamrák biztosítják a hőszigetelés 
legmagasabb fokát.

�� Kinézete: klaszikus egyenes kialakítás

�� Hosszútávú élettartam: Az időjárási viszonyokkal 
szemben nagy ellenállással rendelkező műanyagnak, 
valamint magas minőségű vasalatoknak köszönhetően, 
hosszú éveken át élvezheti az ablakok által nyújtott 
előnyöket.

�� Karbantartást nem igénylő, könnyen tisztítható:  
Sima felületek könnyen tisztán tarthatók, és nem igénylik 
a gyakori karbantartást.

Egyetlen a maga katégóriájában.
PVC ablakok az Encore rendszerben

Nagy kapacitású hőszigetelés

A kiegészítő hőszigetelőbetétek miatt,a négykamrás 

Encore profilban a hőszigetelés átlagon felüli. Az acél 

merevítés garantálja a szerkezet merevségét..
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PVC Encore ablakok egyaránt 
alkalmazhatók az új valamint 
renovált épületeknél. Klasszikus,
nem egysikú kinézete minden 
stilushoz illeszkezik.

Encore Encore
Klasszikus egyenes profil Klasszikus egyenes profil

PVC Encore ablakrendszer (Melysége: 80 mm)

Kivitelezési lehetőségek

Encore
Klasszikus egyenes profil
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Encore

Design 
klasszikus forma teszi időtállóvá.

Hőszigetelés 
energia takarékosság a kiegészítő termikus 
betéteknek köszönhetően.

Nagyon jó szigetelés 
Két magas minőségű tömítés elasztikus EPDM 
anyagból gárantálja tökéletes védelmet a huzatok 
és nedvesség ellen.

Még jobb merevség és stabilitás 
PVC szerkezet galvanizált acél profilokkal erősitve 
még a legmagasabb statikus elvárásoknak is 
megfelel.
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Meggyőző Ertékek Encore

Hőszigetelés 1) A keret U értéke (U f) 1,0 W/m2K-ig 2)

Az ablak U értéke (U) 0,76 W/m K

Hangszigetelés 3) Rw értéke 34dB

Széllel szembeni ellenállás C4 osztályba az EN 1221 norma szerint

Vízhatlaság Az 5A osztályba, az EN 12208 norma szerint

Levegőáteresztés 4 osztályba, az EN 12207 norma szerint

Biztonság Alap biztonság

1) egyszárnyas ablak (1.23 x 1.48 m) 
2) a szárny és keretől fuggő
3) EN 14351/1 norma szerint

2
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Avantgarde / Ovlo
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Avantgarde / Ovlo

Széles körű alkalmazás.
PVC Avantgarde és Ovlo ablakrendszerek

PVC Avantgarde és Ovlo ablakrendszerek elsősorban a könnyű kialakítással 

és modern megoldásokkal tünnek ki. Avantgarde és Ovlo ablakrendszerek

a beépithetősége miatt jó megoldás egyaránt az új valamint renovált 

épületekbe. A jó minőségű vasalatok megnövelik a biztonsági fokozatot.

Kiemelkedő előnyei:

�� Sokoldalúság: 70 mm vagy 80 mm beépithető 
mélysége miatt Avantgarde ablakrendszer és Ovlo jó 
megoldás a renovált épületekbe.

�� Design: Avantgarde és Ovlo ablakok klasszikus 
egyenes vagy íves kinézete minden tervezési 
követelménynek megfelel.

�� Kényelem: Az energia takarékos Avantgarde és 
Ovlo ablakok akár U 0,89-ig W/m2K értéket is 
tudnak, ezáltal a fűtési költségeken is spórolhat.

�� Tartosság: galvanizált acélerősitők maximális 
merevséget és stabilitást biztosít.

�� Sokoldalú variáns: Egyedi ablakalakok valamint 
a vasalatok a legmagasabb tervezési szabadságot 
garantálják.

Tartosság

Avantgarde és Ovlo ablakok kiállják az időjárás próbait, 

és gyakorlatilag nem igénylik karbantartást.
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Avantgarde és Ovlo rendszerek 
biztosítják a legfontosabb elő-
nyőket az új valamint a renovált 
épületekbe. Ez mind a tökéle -
tes arány az ár és minőség 
között.

Avantgarde 9000 rendszer Avantgarde 7000 rendszer
Elegánsan íves profil Klasszikus egyenes profil

Avantgarde és Ovlo nyílászáró rendszer (beépítési mélysége 70 mm vagy 80 mm)

Kivitelezési lehetőségek

Renoválási keret
Klasszikus egyenes profil
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Avantgarde  / Ovlo

Magas hőszigetelés 
6 kamrás profil a kiváló termikus tulajdonsággal-
magas hőszigetelést garantál.

Egyedi kinézete 
Az íves profilok a széles szín választékkal lehetővé 
teszik az ablak személyre szabását egyedi kíván-
ság alapján

Még jobb merevség és stabilitás 
PVC szerkezet galvanizált acél profilokkal erősitve 
még a legmagasabb statikus elvárásoknak is 
megfelelnek.

Biztonság 
Két betörésgátló pont az alapfelszerelésben jó-
biztonságot eredményez, amely tovább bővithető 
RC2 osztályhoz.

1

2

3

4

2

4

1

3

Meggyőző Ertékek Avantgarde / Ovlo

Hőszigetelés 1) A keretek U mértéke (U) 1,3 W/m2K-ig
Az ablakok U értéke (Uw) 0.89 W/m3K-ig

Hangszigetelés 3) Rw értéke 42 dB

Széllel szembeni ellenállás C4/B4 osztályba az EN1221 norma szerint

Vízhatlaság 8A, osztályba az EN 12208 norma szerint

Levegőáteresztés 4 osztályba, az EN 12207 norma szerint

Biztonság Alapbiztonság, RC 1 N, RC 2 N, RC 2

1) egyszárnyas ablak (1.23 x 1.48 m)
2) a szárny és keretől fuggő 
3) EN 14351/1 norma szerint

2
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Tolóajtó
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Tolóajtó

A nagy üvegfelület miatt azt érzed majd, mintha a Téged körülvevő
térség közepén laknál. A felépitési lehetőségek széles skálája változatossá teszi a 
modern épitészetet.

Tudod-e, hogy...

A PSK ajtóval sok helyet spórolsz és még bukó 

is? Kis beépitettsége miatt ideális renoválásra.

A tér szabadsága. 
PVC érkélyajtók és tolóajtók. 

Kiemelkedő előnyei:

Tökéletes megoldás ha helyet akarsz spórolni. PSK ajtónak nincsen nyílószárnya, amely kinyitás után helyet fo-

glalna a helységben. A keskeny beépítettség miatt optimális a helyfelhasználása, ami felhasználható egyaránt a 

felújításoknál és az új épületekben.

PSK toló-bukó ajtó PVC-ből.
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A szereléshez szükszéges keskeny mélysége  
Kis helyfelhasználás.

PSK ajtó 
Kis helyfelhasználás a párhuzámos ajtó mozgásnál. Bukó 
funkció lehetséges.

Nagy beüvegezés 
világos fénnyel teli teret gárántálja. A szárny szélessége 1900 
mm-ig, súlya 200 kg-ig. 
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Kiemelkedő előnyei:

�� Formai funkció: Világos terek és sok napfény a ke-
skeny kereteknek köszönhetően.

�� Kényelmes felhasznalás: a vasalatok magas 
minősége miatt a zárás és nyitás olyan könnyű hogy a 
gyermek is boldogul vele.

 

�� Korlátok nélkül alacsony aluminium küszöbrend-
szer alap verzióban

�� Biztonság és megbízhatóság: speciális biztonsági 
üvegek és vasalatok biztonsági osztály RC 2) t.

Emelhető-toló HST ajtó
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Teljesüljön az álmod
a világos terekről az 
innovatív PVC Dobroplast 
toló erkélyajtóval. 
Modern, akadálymentes 
küszöbrendszer
Kíváló a hőszigetelés.

1) Ablakok technikai adatok
2) Séma A (2.37 x 2.37 m)
3)Ezek a sémák csak a párhuzámos tolóajtókhoz alkalmazhatóak.

Nyitási lehetőségek

A Séma 3)

��1 toló szárny (jobb vagy bal)

��1 fix üvegezés

G Séma

��1 toló szárny (jobb vagy bal)

��2 fix üvegezés

K Séma

��2 toló szárny

��1 fix üvegezés

C Séma 3)

��2 toló szárny (jobb és bal) nélkül oszlop

��2 fix üvegezés

H Séma

��fix üvegezés

Hőátadási tényező 1) Uf 1.0 W/m2K (keretnek) 0.73 W/m-ig2K Uf 0.76 W/m-ig2K (keretnek)

Zaj elleni védelem 1) Rw érték 41 dB Rw értéke 42 dB

Széllel szembeni ellenállás 2) B3 osztály EN 12210 norma szerint B3/C3 osztály EN 12210 norma szerint

Vízzáróság 2) 9A osztály EN 12208 norma szerint 8A osztályhoz EN 12208 szerint

Levegő áteresztőképesség 2) 4-es osztály EN 12207 norma szerint 4-es osztály EN 12207 norma szerint

Biztonság Alapvető biztonsági elemek, RC 1 N, RC 
2 N, RC 2 Alapvető biztonsági elemek

Meggyőző értékek PSK ajtóHST ajtó
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PVC kültéri ajtó
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PVC kültéri ajtó

Egyedi és könnyen tisztán tartható.
PVC kültéri ajtó
A házakról mint az emberekről is az első benyomás a döntő. A bejárati ajtó fontos 

szerepet játszik. A ház névjegye. A bejárati ajtómodell ajánlatunk sok lehetőséget kínál 

a tökéletes hőparaméterek megtartása mellett. Tervezd olyanak az ajtótdat, amilyennek 

megálmodtad. Kerekített profilok összhangban vannak az Avantgarde ablakrendszerrel.

Kiemelkedő előnyei:

�� Egyedi kialakítás: Alkoss egy ajtót a saját tervek 
szerint, egyéni preferenciákkal.

�� Széles alakzati konfigurálás: Tervezd meg saját 
ajtót a széles termékválasztéknak köszönhetően.

�� Biztos stílus: Forma és anyag, amelyből az ajtó 
készül, harmonikus összhangot teremtenek.

�� Kényelem és fény: Könnyű üveg világosabbá és 
kényelmesebbé teszi a tereket.

�� Sok a felhasznalási lehetőség: Alkalmazási 
területek felujitástól a modern építészetig.

Egyedi Design

Szeretne egy olyan ajtót, ami minden 

elvárásnak megfelel, energiatkarékos 

és nem ismer kompromisszumokat 

ha biztonságról van szó? Dobroplast 

termékek megfelelnek az elvárásaiknak!
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Standard + Standard Solidny Ekstremalny

Az ajtó, designt, funkcionalitást 
és az esztétikát ötvözi magá- 
ban. Számtalan megválósítási 
lehetőséget kínálunk a szín, 
forma és felszerelés szempont- 
jából - hogy az ajtó tényleg a 
tiéd legyen.

Kétoldalas kitöltés PVC-ből
Extrudált polisztirol
Aluminium betét
Vízálló rétegelt lemez

Enérgiahatékony és stabil
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A megnövelt hőszigetelésért Dobroplast ajánlja kültéri ajtókba négy különböző többrétegű váriansban és két kitöltési 

vastagságban gyártott ajtópaneleket.
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PVC kültéri ajtó

Dekoratív ajtóbetétek

Foganytyúk, kilincsek és tolópajzsok
Minden ajtó legfontosabb eleme a kilincs és a fogantyú. Befolyásolják a kényelmet és a 
biztonsági szintet.

90° fogantyú rozsdamentes 

acélből

45° fogantyú rozsdamentes 

acélból

Ívelt fogantyú rozsdamentes  

acélból°

A külső kilincs szett valamint  

tolópajzs
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Különlegesség és esztétika.

1 színpaletta

2 színpaletta

Dobroplast termékei gyakorlatiasság és szépség ötvözete. Széles szín-, alak- és kialakítási skálában igényeid szerint 

tervezhetsz.

PVC fólia színei
Használd színes PVC fóliát - kültéri vagy beltéri használatra! Dobroplast védőfóliák szennyeződés-, és öregedésgátlók, ezért könnyen tisztán 
tarthatóak. Nem számít, hogy milyen szín vagy melyik felépítés mellett döntenek.

Színpaletta a nyomtatott prospektuson a valóságtól eltérő árnyalatú lehet. Szívesen megmutatjuk Önöknek eredeti mintainkat.

Antracit faszerkezet

Soft Cherry 

Fehér faszerkezet

Diófa

Szürke sima

Antracit homokszerkezet

Macore Okkersárga

Szürke faszerkezet

Cherry Amaretto

Sötét tölgyfa

Douglas-fenyőBirke rose

Mahagóni

Irish Oak

Arany tölgyfa

Bergkiefer

Noce Sorrento Balsamic

Mohazöld

Csokbiarna

Csiszolt aluminium

Winchester

Oregon

Kiegészítő felszerelés
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Kiegészítő felszerelés

P-Perfect stílusos hegesztés

Némelyik helységben egyszerre szükséges magány a jó fényviszonyok mellett. Díszüveg megvéd a kiváncsiskodó 

tekintetektől mikőzben beereszti a napfényt. Kinálatunkbán különböző átlátszó fokozattal rendekező üvegvárians 

található.

z új hegesztési technológiának köszönhetően profilok láthátó 

hegesztési bemarása a PVC P-Line ablakokban már a múlté. 

Dobroplast kínálatában a könnyen kezelhető és karbantartást nem 

igénylő fahatású PVC ablakoknál érvényesül igazán.

Alapfelszerelesen kívül a kinálatunkban megtalálja sok variánst, amely lehetővé teszi majd az olyan kilincs megtalálását, 

amely megfelel az optikai, tapintási és technikai elképzelésének.

Díszüvegek

Kiincsek

 Master Carré szintelen

Standard hegesztés P Hegesztés®Perfect

Fakéreg szintelen

Crepi színtelen

Színtelen eső

Opál Csinsilla színtelen

Victory Soul Secustic

Színpaletta nem kötelező erejű ajánlat. Szívesen megmutatjuk Önöknek eredeti mintáinka.
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Széles üvegosztó választék, 
egyedi kinézet.
Tervezd meg ablakaid! Az üvegosztó különböző szélessége, színei és az elhelyezési 
módjai határtalan tervezési lehetőségeket nyújtanak.

Kiegészítő felszerelés

Üvegközti álosztók

Gyönyörű egyedi kinézet, könnyed ablaktisztítási lehetőséggel. Sokféle tervezési lehetőség,
úgy mint több szögben való csatlakozás vagy hajlítás ívekre illetve köralakba. A legjobb minőségű 
aluminium álosztók az ablakok közé kerülnek felszerelésre speciális rögzítő segítségével.

Az álosztók szélessége: 8, 18, 26 és 45 mm

Üvegre ragasztott álosztó

Ragasztható álosztók kinézetre nem térnek el a szerkezeti, valódi osztótól, ötvözik a klasszikus 
kinézetét az üvegosztó profil tulajdonságaival. Az osztóbordák az ablaküvegre kerülnek felragasz-
tásra egyaránt belülről és kívülről. Az üvegközti tér kinézetét hagsúlyozza a belső aluminiumkeret.

A ragasztott osztóbordák szélessége: 27 és 45 mm

Szerkezeti, avagy valódi osztóbordák

Szerkezeti osztóbordák a klasszikus kinézetet biztosítják az egyedi üvegezéssel. Osztóbordákat 
lehet függőlegesen vagy vízszintesen alkalmazni.

Az osztóbordák szelessége: 68 és 96 mm

45

Belső üvegközti álosztó

Ragasztott álosztók

Valódi osztóbordák.

26188
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Kiegészítő felszerelés

Ablak szellőztetők
Kellemes hangulat az itegrált ablakszellőztetőknek köszönhetöen.

Levegőnyomassal irányított szellőztetők.
Állanfó friss levegő pótlása.

A levegőnyomással irányított szellőztetők feladata állandó friss levegő pótlása a helységekben. 
A szellőzők szabályzóval ellátottak,amely a levegőnyomás változásokra reagál. Azonkívül be 
van építve a légáramlás kézi szabályozás lehetősége teljes kikapcsolási opcióval.

�� Egyenletes levegőpótlás.

�� Automatikus vezérlés állandósítja a légáramlat hatékonyságát.

�� Véd a túlságosan intenzív levegőcserétől alacsony hőmérsékletnél vagy erős szélnél.

�� Kényelmet és kellemes hangulatot garantálja az adott helységben, amellet csökkenti a 
fűtési költségeket.

Páratartalom alapján működtetett ablakszellőztetők.
Egyszerű és hatékony.

Ablakszellőztetőkre és alkotóelemeikre jellemzői a szép kivitelezés és megbízhatóság. 
Zajszigetelés 37 dB mértékű csökkenéssel jár.

�� Páratartalom alapján működtetett: szabályozza a levegőmennyiséget a helység pára-tar- 
talmához.

�� Zajszigetelés 37 dB-ig.

�� Könnyen tisztítható: kalibrálás nem szükséges, évente egyszer kell tisztítani.

�� Fogantyú a levegőmennyiség szabályzásra.

Szellőztetők

Ellenőrzőtt levegőcsere és kiadó szárítás

Pvc szellőztető automatikus légáramlat korlatozással, amély véd a gombák letelepedése

ellen a helységben. A levegőcseréhez és a levegő ellátásra a légnyomás eltérést használja fel. 
Erős szélben a szellőztető szárnyái akadályozzák az eseseges túlzott légarámlast. A szellőz- 

tetőket a már beépített ablakokban is lehet alkalmazni.

Az új, meleg ablakok nem csak lehetőségét biztosítják,hogy fűtésen spóroljon, hanem sokkal kellemesebbé teszik az otthon melegét, mert a hideg levegő nem juthat be réseken, 

sem repedéseken. A megfelelő szellőztetés azért fontos, mert lehetőve teszi a nedvesség kiűzését a helységből. Némelyik helyzetben rendszeres szellőztetés nem bizonyul 

elégségesnek. Jó megoldásnak bizonyul akkor egy ablak integrált szellőztetővel.

Szellőzők levegőnyomás irányítással

Szellőzők levegőnyomás iránítással

Szellőztető
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Dobroplast

MI RÓLUNK
Dobroplast Fabryka Okien Sp. z o.o. Lengyelországban a vezető ablak és bejárati 
ajtó gyártó cég és a Zürichi tőzsdén jegyzett Arbonia AG vezető márkája, amelynek 
Európában átlagosan 8139 alkalmazottja van. Europában Dobroplast az egyik 
legnagyobb gyártók közé sorolható be. Dobroplast kinálatában található teljes 
választéka az alunimium és PVC ablak, bejárati ajtók valamint redőny közül. A központi 
székhely Zambrówban van, ahol a Céget megálapították 2000. évben. A második 
üzemszékhely, ahol zajlik a tetőablak gyártása, Lublinban helyezkedik el.

Gyártási lehetőségek:
naponta 4000 ablakot 
tudunk gyártani

Két székhely Központi székhely 
Zambrówban és a tetőablak 
gyártás Lublinian

Jelenleg a cég 1495 
alkalmazottat foglalkoztat 1495
4000

2

A szolgáltatásaink:
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Saját profil extrudálás - saját fejlesztésű PVC ablak gyártási 
rendszeréhez extrudáljuk a profilokat

Saját szállítás - a szállítás pontossága és rugalmasság 
garantált

A többszörös üvegezésű 
egységek saját gyártása - 
sok várians kiválasztására és 
gyors reágálására ad lehetősé-
get.

Korszerű berendezések - 
nagyfokú automatizálást és a 
legjobb minőséget biztosítja.
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Minták áttekintése

A fent említett felszeteltség lehetőségei az ablak felépítésétől függően részben standard.

1) 2 szárnyas ablak (1.75 x 1.30 m)

2) A felszerelés az ablak méretétől, nyítási módjától valamint a keret-szárny kombinációjától függ. 

A kiegészítő elemek technikai felszerelés megvalósítását egyénileg kell megállapítani.

Rendszerek és berendezés
Áttekintés

Rendszer Avantgarde P-Line

Adatok  
technikai

Hőátadási tényező 1) Uw (az egész ablaknak) 
Uf (keretnek)

0.89W/m-ig2K 
1.3 W/m-ig2K

0.72 W/m-ig2K
0.94 W/m-ig2K

Széllel szembeni ellenállás EN 12210 szabvány szerint EN 12208 szerint C4/B4 osztályhoz C5/B5 osztályhoz

Vízhatlaság EN 12207 szerint 8A osztályhoz 9A osztályhoz

Levegőáteresztés wg EN 12207 4-es osztályba 4-es osztályba

Formatervezés körök, ívek

Nem négyszögletes alakú ablakok

Bordák az ablaküvegek közötti térben

Ragasztható ablakbordák

Kereszttartó

Biztonság Standard Standard a megemelt biztonsági követelményeknek 
2 lopásgátló pont

 

RC 1 N Betörésvédelem igényeseknek

RC 2 N Betörésvédelem igényeseknek

RC 2 Legmagasabb védelmi csomag a biztonságos laminált üveggel  
VSG a legigényesebbeknek

Elektronikus szárny kezelés Mágneses zárási ellenőrzés

Kényelem

 

Alacsony aluminium küszöb 20mm 20mm

Bejárati ajtó

Nyíló-, lengő-, nyíló-lengő szárny

HST ajtó

PSK ajtó

Hőátadási 
tényező

Szigetelőüveg Ug= 0.6 W/m2K -ig Ug= 0.5 W/m2K -ig

Zaj elleni  
védelem

Hangszigetelő üveg

Zajtompítás Rw érték EN ISO 10140 szerint 
Rw üvegnek

38 dB-ig 
40 dB-ig

44 dB-ig 
48 dB-ig

Szellőzés EMM

Ventair

Regel Air

 - standard
 - opcinális
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